DE THUIS SPELEN
VOORJAARSVAKANTIE 2021
RUIMTEVAART
Beste ouders,
De voorjaarsvakantie begint al bijna…… En dat betekent dat wij weer klaar staan met een
heel tof thema en daarbij een passend programma. Dit keer voor alle kinderen. Dus, kan jij
niet naar de buitenschoolse opvang deze vakantie? Dat vinden wij heel jammer. Maar niet
getreurd. Met deze Thuis Spelen kun jij heerlijk thuis spelen.
Wat gaan we doen? Dit jaar schieten wij met de kinderen de Ruimte in. Welke planeten zijn
er? Waar zweeft de aarde rond? Wat vliegt of suist er rond in het universum? Kun je echt
sneller dan het licht zijn? Ga samen op ontdekkingsreis in het universum.

MAANDAG
ASTRONAUT WORDEN
We starten de maandag lekker creatief. Heb jij altijd al
astronaut willen worden? Dat kan! Je kan jouw eigen
astronautenpak maken. Wat heb je hiervoor nodig?
1. Zorg voor twee lege 1,5 liter à 2 liter plastic
flessen.
2. Verzamel verschillende soorten kleuren verf,
kwasten, tape, lijm en lange brede linten.
3. Wil je jouw astronautenpak aankleden? Wees
creatief en zoek andere materialen die hierbij
passen.
4. Beschilder de plastic flessen zoals jij dat wilt.
5. Tape of lijm de flessen vervolgens aan elkaar vast.
6. Wees creatief met de linten om een soort 'rugzakje'
te maken zodat jouw astronautenpak op je rug
kan.

DINSDAG
ASTRONAUTEN SMOOTHIES

Astronauten zijn net topsporters. Ze moeten gezond leven in de ruimte. Maak daarom je
eigen astronauten smoothie en kies uit de volgende ingrediënten:
1. Maak de smoothie samen met één van je ouder(s).
2. Zorg ervoor dat je een blender of staafmixer hebt om de smoothie te maken.
3. Kies uit twee verschillende soorten fruit. Bijvoorbeeld banaan en aardbei.
4. Gebruik altijd water in je smoothie. Vul dit aan met 100 ml sinaasappelsap of een
kleine hoeveelheid melk als je dit lekker vindt.
5. Extra gezond? Doe een beetje verse spinazie of komkommer door je smoothie.
6. Mix alles door elkaar. En geniet ervan :-)
Maak je voor iedereen van het gezin een smoothie?!
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WOENSDAG
BOUW JE EIGEN UNIVERSUM

Maak je eigen ruimte. Wat bevindt zich er in jouw ruimte?
Denk hierbij aan het maken van UFO's, een telescoop met
kartonnen rollen of bouw je eigen raket?!
Wat heb je hiervoor nodig?
1. Kartonnen keukenrollen en wc-rolletjes
2. Grote kartonnen dozen en schoenendozen
3. Plastic bordjes (UFO's)
4. Aluminium folie
5. Stiften, kwasten, verf, lijm en tape.
Je mag zelf bepalen wat je maakt. Het is jouw feestje!

DONDERDAG
BUITENAARDS KOKEN

Maak samen met je ouder(s) gezellig een buitenaardse
lunch. Waar kun je dan aan denken?
1. Pannenkoeken besmeerd met jam, appelstroop,
pindakaas of misschien wel eentje met nutella?
Rol de pannenkoek op, snijd in stukjes, en prik de
rolletjes op een satéprikker. Wissel elk stukje
pannenkoek af fruit zoals aardbeien of druiven.
Astronauten blijven immers wel gezond.
2. Fruit Raketten maken. Zorg voor feestelijke satéprikkers
met lintjes aan de onderkant. Rijg druiven, aardbeien,
blauwe bessen en misschien ananas naar smaak op een
'raket'. Lekker als tussendoortje of 'toetje' bij de lunch.

VRIJDAG
MAANLANDSCHAPSPEL

Maak samen met jouw familie en/of vrienden jouw eigen Maanlandschapsspel. Voor dit
spel is wel wat creativiteit nodig. Zoek een speelplein of schoolplein met een klimrek of
speeltoestellen. Het klimrek of speeltoestel is het maanlandschap. Maak met elkaar je
eigen spel(regels). Wie zijn de astronauten of aliens? Is er een ruimteschip? Zijn er
verschillende planeten waar de aliens of astronauten wel of niet op mogen komen?
Neem stoepkrijt mee en teken hiermee grote cirkels op de grond, dit zijn de extra planeten
of misschien wel meteorieten waarop je kunt staan. Voor dit spel kun je ook jouw
astronautenpak meenemen, hoepels en ander speelgoed. Veel ruimteplezier!

